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Kasvustojen tarkkailua pellolla ja pientareilla
Hukka-hankkeeseen liittyvät kevättyöt on viimein tehty ja vuorossa on kasvustojen tarkkailua, hoitotöitä ja mittauksia. Jokioisilla tavallista myöhäisempien kylvöjen ja hitaan alkukehityksen vuoksi maanpinta on vielä suurelta osin paljaana. Hernekärsäkkään vioitukset ovat osaltaan hidastaneet varsinkin herneen kasvuun lähtöä. Aikaisin kylvetyillä pelloilla kukinta-aika lähestyy ja niillä on jo aloitettava hernekääriäisen tarkkailu. Hankkeen facebook-sivulla julkaistaan tällä viikolla yksityiskohtaiset hernekääriäisen tarkkailun ja ruiskutuksen ohjeet, joten tarjolla on ajankohtaista ja tärkeää asiaa. Automaattisten kääriäisansojen testausta jatketaan tänä vuonna ja niitä sijoitetaan Jokioisten lisäksi Kokemäelle ja
Hämeen ammattikorkeakoululle Mustialaan.
Ilmainen kasvinterveyden verkkopalvelu LukeKasKas on otettu käyttöön 12.6. Palvelussa näet tuoreimmat tuholaisvaroitukset ja voit myös itse lähettää kuvia ja tietoa havaitsemistasi tuholaisista palveluun. Palveluun voi kirjautua osoitteessa: https://maatalousinfo.luke.fi/fi/cms/kasterveys/lukekaskas

Hankkeen tämän kesän ohjelmaan kuuluu useita pellonpiennartapahtumia. Ensimmäinen, Pelto-Paturi
Oy: järjestämä tilaisuus on keskiviikkona 1.7. klo 13–19 Janakkalassa Paturin tilalla non-stopina, johon
voi osallistua oman aikataulun mukaan, ohjelma. Tilalle on kylvetty näytekaistat Sisu- ja Matildaherneistä, ja Vire-härkäpavusta on nähtävillä kuuden hehtaarin siemenlisäys. Paikalla on myös Hukkahankkeen edustajia, lajike- ja kasvinsuojeluasiantuntijoita sekä laitevalmistajien edustajia. Illemmalla
klo 17–19 Trans Farm järjestää öljyhampputilaisuuden Jussilan tilalla Janakkalassa, mutta hamppukasvustoon voi käydä tutustumassa aikaisemminkin päivän mittaan. Pelto-Paturin tilaisuutta eivät enää
koske koronarajoitukset.
Pellonpiennartapahtumat jatkuvat elokuun ensimmäisellä viikolla. Niiden ohjelmasta ja aikatauluista
tiedotamme tarkemmin heinäkuun uutiskirjeessä sekä hankkeen nettisivuilla ja facebookissa. Varmistunut on ensimmäinen tilaisuus Varsinais-Suomessa, jossa maanantai-iltana 3.8. Liedossa pääsemme
Kaupin tilalla vertailemaan suorakylvettyä ja muokattuun maahan kylvettyä hernettä. Lipposen tilalla
tutustumme Borealin palkokasvilajikkeisiin jalostajan opastamana.
Seuraava tilaisuus järjestetään keskiviikkona 5.8. klo 14 Sastamalassa Pirkanmaalla, jossa Pietilän tilalla näemme viljelyssä mm. uudet Bagoo ja Lessna hernelajikkeet, kasvunsäädekäsittelyjen vaikutuksia
hernekasvustoihin ja kasvustosensorin esittelyn. Paikalla on myös hankintapäällikkö Taneli Marttila Arehu Oy:stä, joka kertoo A-rehun raaka-ainehankinnasta.
Satakunnassa vierailemme torstaina 6.8. klo 14 Rauman Lapissa kolmella Tilasiemenen pakkaajan tilalla. Näillä viljellään Sampo ja Vire härkäpapua sekä Astronaute, Ingrid ja Bagoo hernettä. Lisäksi pääsemme vertailemaan herneen kasvunsäädekäsittelyjen tehoa näytealoilla. Myös tässä tilaisuudessa
kuulemme Taneli Marttilan puheenvuoron A-rehun raaka-ainehankinnasta.
Parin viikon tauon jälkeen järjestetään vielä Jokioisilla torstaina 20.8. Erikoiskasvipäivä, jossa on mahdollisuus tutustua hankkeen järjestämiin kokeiluihin. Toivottavasti osallistujamäärien rajoitukset poistuvat siihen mennessä ja kaikki palkokasveista kiinnostuneet pääsevät mukaan.
Lisätietoja HUKKA-hankkeesta: Heikki Jalli (puh. 050 3164 967 tai heikki.jalli@luke.fi)

Hukka-hanke - Herneen, härkäpavun ja makealupiinin
tuotanto ja uudet korjuumenetelmät

Lämmintä ja aurinkoista Juhannusta!

toivottaa Hukka-hankkeen väki

Uusimmat tiedot HUKKA-tapahtumista Facebookissa! www.facebook.com/HUKKAhanke/

